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Care & Share :                               3-4
- ลายมือช่ืออิเลก็ทรอนิกสมี์ก่ีประเภท

- องคป์ระกอบของลายมือช่ืออิเลก็ทรอนิกส์

- สบค. ใช ้KUWiN เป็นเครอืข่ายไรส้ายหลกั

เพียงช่ือเดียวของ มก.

ข่าวและกิจกรรมของ มก. :       5-6
- มก. จดัทาํเว็บไซตถ์วายพระพรออนไลน ์เน่ืองในโอกาส

วนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจา้สทุดิา

พชัรสธุาพิมลลกัษณ พระบรมราชินี

- มก. พรอ้ม ศนูยบ์รกิารวคัซีน KU สูโ้ควดิ-19

ภายใตก้ระทรวง อว. และราชวิทยาลยัจฬุาภรณ์

- ขอเชิญนิสติ มก. บางเขน ทกุชัน้ปี ลงทะเบียนรบัสทิธ์ิ

การฉีดวคัซีนโควดิ-19 ผ่าน App Nisit KU

ข่าวและกิจกรรมของ สบค. :                 7-8
- สบค. แจง้ปิดจดุบรกิาร HELPDESK

- สบค. จดัอบรมออนไลน ์ผ่านระบบ KU Webx

สาํหรบับคุลากร มก.

- สบค. จดัโครงการ KU NEXT : Digital Literacy

by OCS สาํหรบันิสติ มก.

KNOWLEDGE :                                 9
- อาหารไม่ใช่แหลง่แพรโ่ควดิ-19 เนือ้สตัวป์รุงสกุ

ทานไดป้ลอดภยั

เกษตรนวัตกรรม : 10
- นกัวิจยั มก. วิทยาเขตศรรีาชา พฒันาเรือไฟฟ้า

สาํหรบัการขนสง่และการทอ่งเท่ียวทางนํา้ 

InfoGraphic :                               11
- มาตรการดา้นสขุอนามยัในสถานการณโ์ควดิ-19

โรงอาหารกลาง 1, 2 

พระราชกรณียกิจ : 12
- ในหลวง-พระราชินี พระราชทานพระราชทรพัย์

สว่นพระองค ์จดัหาอปุกรณก์ารแพทยแ์ก่ 3

โรงพยาบาล

ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรอืเอก พลอากาศเอก

สมเด็จพระเจา้นอ้งนางเธอ เจา้ฟา้จฬุาภรวลยัลกัษณ์ อคัร

ราชกมุารี กรมพระศรสีวางควฒัน วรขตัิยราชนารี เป็นพระ

ราชธิดาพระองคเ์ล็กในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร-

มหาภมิูพลอดลุเดชมหาราช บรมนาถบพติร กบัสมเด็จพระ

นางเจา้สิรกิิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปี

หลวง และเป็นพระโสทรกนิษฐภคินีในพระบาทสมเด็จพระ

วชิรเกลา้เจา้อยู่หวั

ประสตูิเม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 4 กรกฎาคม 2500 ณ พระท่ี

นั่งอมัพรสถาน ในพระราชวงัดสุิต ทรงพระนามว่า สมเด็จ

พระเจา้ลกูเธอ เจา้ฟา้จฬุาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุารี

พระองคมี์พระธิดา 2 พระองคคื์อ พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองค์

เจา้สิรภิาจฑุาภรณ์ และพระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองค์

เจา้อทิตยาทรกิติคณุ

พระองคท์รงเป็นเจา้ฟา้นกัวิทยาศาสตร์ ผูซ้ึง่มีผลงาน

ดีเด่นของโลกในสาขาสารเคมีก่อมะเรง็และพษิวิทยาสิ่งแวด-

ลอ้ม ทรงก่อตัง้สถาบนัวิจยัจฬุาภรณข์ึน้เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม

2530 ปัจจบุนัทรงเป็นองคป์ระธานของสถาบนัวิจยัจฬุาภรณ์

ทรงดาํรงตาํแหน่งนายกสภาสถาบนับณัฑิตศกึษาจฬุาภรณ์

หวัหนา้หอ้งปฏิบตัิการเคมีผลิตภณัฑธ์รรมชาติ และหอ้งปฏิ-

บตัิการสารเคมีก่อมะเรง็ และศาสตราจารยป์ระจาํภาควิชา

ชีวเคมี คณะแพทยศาสตรศ์ิรริาชพยาบาล มหาวิทยาลยั

มหิดล และในการพระราชพธีิบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จ

พระวชิรเกลา้เจา้อยู่หวั ทรงสถาปนาสมเด็จพระเจา้ลกูเธอ

เจา้ฟา้จฬุาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุารี ขึน้เป็นสมเด็จพระ

เจา้นอ้งนางเธอ เจา้ฟา้จฬุาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุารี

กรมพระศรสีวางควฒัน วรขตัติยราชนารี และพระราชทาน

เหรยีญรตันาภรณ์ รชักาลท่ี 10 ชัน้ท่ี 1 เม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม

2562
แหลง่ขอ้มลู      

https://thestandard.co/onthisday04july2500

ท่ีปรกึษา  

รศ.ดร.สมชาย นาํประเสริฐชยั     ผูอ้าํนวยการสาํนกับริการคอมพิวเตอร ์
รศ.ดร.พรอ้มพิไล บวัสวุรรณ       รองผูอ้าํนวยการสาํนกับริการคอมพิวเตอร์

ผศ.ปรีดา เลิศพงศวิ์ภษูณะ    รองผูอ้าํนวยการสาํนกับริการคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.อคัรพงศ ์พชัรรุง่เรือง     รองผูอ้าํนวยการสาํนกับริการคอมพิวเตอร์
บรรณาธิการ  :  นายพงศกร แสงวงศกร 

กองบรรณาธิการ : 

นางศศิธร พนูเพ่ิมสิริ นางอโนมา สวุรรณาภิชาติ นางกรองแกว้ อามาตยเ์สนา 

นายณฐภทัร นกแกว้ นางสนิุสา สิงหแ์กว้ นายอติรตัน ์วิชิตสงคราม  
นายชยัวฒัน ์แซ่ลิม้  และนายธนพล สขุจิตต ์

สาํนกับริการคอมพิวเตอร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์เลขท่ี 50 ถนนงามวงศว์าน แขวง

ลาดยาว เขตจตจุกัร  กรุงเทพฯ 10900 โทร 0-2562-0951-6 ตอ่ 622989 

HELPDESK โทร 622541-3 ,622999

e-Mail บรรณาธิการ pongsakorn.s@ku.ac.th

ContentEditor’s Talk

https://thestandard.co/onthisday04july2500/
mailto:pongsakorn.s@ku.ac.th
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แหลง่ขอ้มลู : https://info.ku.ac.th/

ลายมอืชื่ออเิล็กทรอนิกสม์กีีป่ระเภท

องคป์ระกอบของลายมอืชื่ออเิล็กทรอนิกส์

https://info.ku.ac.th/
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แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/ocs.ku

สบค. ใช้ KUWiN เป็นเครือข่ายไร้สายหลัก
เพยีงชื่อเดยีวของ มก.

ตัง้แตว่นัท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 16.00 น. เป็นตน้ไป สาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จะใช้ KUWiN เป็นเครือขา่ยไรส้ายหลกัเพียงช่ือเดียวของมหาวิทยาลยั

เกษตรศาสตรท์กุวิทยาเขต ไมต่อ้งลงทะเบียน MAC Address ไมจ่าํกดัจาํนวนอปุกรณ์ ไมต่อ้ง Login

โดยผูใ้ชง้านจะตอ้งเช่ือมตอ่สญัญาณ KUWiN ใหม่ โดยตอ้งปิด Random Mac Address
https://kuwin.ku.ac.th/doc/close-random-mac.pdf และตัง้คา่การใชง้านใหม่

ทกุทา่นสามารถดรูายละเอียดคูมื่อการตัง้คา่ และการทดสอบการเช่ือมตอ่ KUWIN ไดท่ี้
เว็บไซต์ https://kuwin.ku.ac.th

https://www.facebook.com/ocs.ku
https://kuwin.ku.ac.th/doc/close-random-mac.pdf
https://kuwin.ku.ac.th/
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แหลง่ขอ้มลู : https://www.facebook.com/KasetsartUniversity

มก. จัดทาํเว็บไซตถ์วายพระพรออนไลน์

เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเดจ็พระนางเจ้าสุทดิา พชัรสุธาพมิลลักษณ พระบรมราชินี

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ไดจ้ดัทาํเว็บไซตถ์วายพระพรออนไลน์ เน่ืองในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจา้สทิุดา พชัรสธุาพิมลลกัษณ พระบรมราชินี ทรงเจรญิพระชนมพรรษา 43 พรรษา เมื่อวนัท่ี 1

มิถนุายน พ.ศ. 2564 ท่ีเว็บไซต์ https://kuform.ku.ac.th/03jun2564/main.php โดยสามารถเลอืกรูปแบบ

การด์ถวายพระพรออนไลน์ จาํนวน 6 แบบ พรอ้มกบัพิมพช่ื์อ-นามสกลุ และหนว่ยงาน แลว้ใหท้า่นกดปุ่ ม “บนัทกึ” จะ

ปรากฏรูปแบบการด์ถวายพระพรออนไลนท่ี์ทา่นไดเ้ลอืกไวบ้นเว็บไซตท์นัที

มก. เปิดทดสอบระบบการฉีดวัคซนีโควิด-19 ภาคสนาม

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน เปิดทดสอบระบบการฉีดวคัซีนโควิด-19 ภาคสนาม ใหแ้ก่บคุลากร สว่นใน

อนาคตตัง้เปา้ขยายฉีดใหนิ้สติและประชาชนทั่วไป จาํนวน 120,000 คน พรอ้มใหส้าํนกังานประกนัสงัคม เปิดจดุฉีด

ผูป้ระกนัตน โดยระบบฉีดวคัซีนปอ้งกนัโควิดภาคสนามวนันี ้ ทางราชวิทยาลยัจฬุาภรณ์ จะมาทาํการฉีดวคัซีนให้

บคุลากรของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จาํนวน 1,000 คน อายุ 55-60 ปี จะเรยีกทีละ 200 คน ในช่วงเวลา 09.00-

12.00 น. ท่ีอาคารจกัรพนัธเ์พ็ญศิริ พรอ้มกบัถ่ายทอดระบบใหม้หาวิทยาลยัดว้ย ทัง้นีจ้ะทยอยฉีดวคัซีนใหแ้ก่บคุลากร

ท่ีอายตุ ํ่ากวา่ 55 ปี จนครบทกุคน ภายในวนัพธุท่ี 26 พฤษภาคมนี ้ วนัละประมาณ 1,000-1,500 คน จากนัน้ จะเป็น

กลุม่ของ นิสติ และประชาชน

https://www.facebook.com/KasetsartUniversity
https://kuform.ku.ac.th/03jun2564/main.php
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มก. พร้อม ศูนยบ์ริการวัคซนี KU สู้โควิด-19
ภายใต้กระทรวง อว. และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/KasetsartUniversity

ขอเชิญนิสิต มก. บางเขน ทุกชั้นปี ลงทะเบยีนรับสิทธิ์

การฉีดวัคซนีโควิด-19 ผ่าน App Nisit KU
ศนูยบ์รกิารฉีดวคัซีน KU สู้ โควิด-19 ภายใตก้ระทรวงการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม (อว.) โดย

การสนบัสนนุของราชวิทยาลยัจฬุาภรณ์ ขอเชิญนิสติมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน ทกุระดบั ทกุชัน้ปี และนิสติท่ีมี

ภมูิลาํเนาอยูใ่นกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ลงทะเบียนรบัสทิธ์ิการฉีดวคัซีนโควิด-19 ผา่น App Nisit KU ท่ีเมนู

Vote ไดต้ัง้แตว่นัท่ี 2 มิถนุายน พ.ศ. 2564 เวลา 8.00 น. เป็นตน้ไป การลงทะเบียนนี ้ เป็นการขอรบัสทิธ์ิการฉีดวคัซนี
เทา่นัน้ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรจ์ะแจง้ใหนิ้สติยืนยนัการเขา้ฉีดวคัซนีตามวนั และเวลาท่ีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

กาํหนดอีกครัง้หนึง่ โดยมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรไ์ดเ้ริม่สง่ขอ้ความ alert แจง้เตือน ไปยงันิสติ ท่ีลง app NisitKU
บน smartphone ทกุคนแลว้ สอบถามเพ่ิมเติมไดท่ี้ กองกิจการนิสติ โทร. 02-1180150-9 ในเวลา 9.00-15.00 น. หรอื
ท่ีเว็บไซต์ https://kuappstore.ku.ac.th/survey/

https://www.facebook.com/KasetsartUniversity
https://kuappstore.ku.ac.th/survey/
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แหลง่ขอ้มลู : https://www.facebook.com/ocs.ku

สาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ แจง้ปิดจดุบรกิาร HELPDESK ในวนัพฤหสับดีท่ี 3

มิถนุายน พ.ศ. 2564 จดุใหบ้รกิาร HELPDESK จะเปิดใหบ้รกิาร วนัศกุรท่ี์ 4 มิถนุายน พ.ศ. 2564 และวนัจนัทรท่ี์ 10

พฤษภาคม พ.ศ. 2564 จดุใหบ้รกิาร HELPDESK จะเปิดใหบ้รกิาร วนัองัคารท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.00-
16.00 น. (ปิดพกัเท่ียง)

หมายเหตุ : ช่องทางการติดตอ่ในวนัปิดทาํการ

FB Inbox: m.me/ocs.ku
สง่อีเมลหาเราไดท่ี้ helpdesk@ku.ac.th
คน้หาขอ้มลูจากเว็บไซต์ http://www.ocs.ku.ac.th/
หรอืแจง้ปัญหา สอบถามการใชง้าน ไดท่ี้ https://itsupport.ku.ac.th/

สบค. แจง้ปิดจุดบริการ HELPDESK

เมื่อวนัพฤหสับดีท่ี 3 มิถนุายน พ.ศ. 2564 สาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ รว่มถวายพระ
พรเน่ืองในวนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจา้สทิุดา พชัรสธุาพิมลลกัษณ พระบรมราชินี บนเฟสบุ๊คของสาํนกั

บรกิารคอมพิวเตอร์ ขอพระองคท์รงพระเจรญิ ควรมิควรแลว้แตจ่ะโปรด เกลา้กระหมอ่ม คณะผูบ้รหิาร และบคุลากรสาํนกั

บรกิารคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

สบค. ร่วมถวายพระพร เน่ืองในวันเฉลมิพระชนมพรรษา

สมเดจ็พระนางเจา้สุทดิา พชัรสุธาพมิลลักษณ

พระบรมราชนีิ

สบค. จดัอบรมออนไลน ์ผ่านระบบ KU Webx
สาํหรับบุคลากร มก.

สาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เปิดหลกัสตูรฝึกอบรม เพ่ือพฒันาทกัษะดา้นดิจิทลัใหแ้ก่
บคุลากรของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จาํนวน 7 หลกัสตูร ดรูายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้เว็บไซต์ training.ku.ac.th

หลักสูตร

ที่

หวัข้อ

การอบรม

จาํนวน

ช่ัวโมง

จาํนวน

วัน

เวลา วันทีอ่บรม

1 การใชง้าน Yammer สาํหรบัการจดัการความรู ้

(KM)
3 1 13.00-

16.00

18 มิ.ย. 64

2 การสรา้ง Dashboard ดว้ย Google Data 
Studio

9 3 13.00-

16.00

30 มิ.ย. 64

1-2 ก.ค. 64

3 การคาํนวณขัน้สงูดว้ย MS Excel 6 2 13.00-

16.00

15-16 ก.ค. 64

https://www.facebook.com/ocs.ku
https://m.me/ocs.ku?fbclid=IwAR116iqF_uuiztIbUluivSGTfac0l0EYw2VE7lIpRc9RODunmu1BPCOY0jE
mailto:helpdesk@ku.ac.th
http://www.ocs.ku.ac.th/
https://itsupport.ku.ac.th/
http://training.ku.ac.th/2015/
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แหลง่ขอ้มลู : https://www.facebook.com/ocs.ku

ตาราง (ต่อ)

หลกัสตูร

ท่ี

หวัขอ้

การอบรม

จาํนวน

ชั่วโมง

จาํนวน

วนั

เวลา วนัท่ีอบรม

4 การวิเคราะหข์อ้มลู Pivot Table 6 2 13.00-

16.00

29-30 ก.ค. 64

5 การสรา้งสื่อ Infographic Presentation ดว้ย

PowerPoint
6 2 13.00-

16.00

5-6 ส.ค. 64

6 การทาํภาพกราฟิกดว้ย Photoshop เบือ้งตน้ 6 2 13.00-

16.00

19-20 ส.ค. 64

7 พืน้ฐานการตดัตอ่คลิปวดิีโอดว้ย Adobe 
Premiere Plus

6 2 13.00-

16.00

2-3 ก.ย. 64

สบค. จดัโครงการ KU NEXT :  
Digital Literacy by OCS

สาํหรับนิสติ มก.

หลักสูตรที่ หวัข้อการอบรม

1 Digital Literacy และ MS Excel สาํหรบัการทาํงานสาํนกังาน

2 Digital Literacy และการคาํนวณขัน้สงูดว้ย MS Excel

3 Digital Literacy และการวิเคราะหข์อ้มลูดว้ย Pivot Table

4 Digital Literacy และการสรา้งกราฟวิเคราะหข์อ้มลูดว้ย MS Excel

5 Digital Literacy และการสรา้งสื่อ Infographic Presentation ดว้ย PowerPoint

6 Digital Literacy และสรา้ง Slide Presentation Animation อย่างไรใหน่้าสนใจ

7 Digital Literacy และการทาํภาพกราฟิกดว้ย Photoshop เบือ้งตน้

8 Digital Literacy และพืน้ฐานการตดัต่อคลปิวิดีโอดว้ย Adobe Premiere Plus

หมายเหต ุเวลาการอบรม 13.00-16.00 น. (3 ชั่วโมง ต่อหลกัสตูร)

สาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จดัโครงการ KU NeXT : Digital Literacy by OCS
สาํหรบันิสติมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จาํนวน 8 หลกัสตูร ดรูายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้เว็บไซต์ training.ku.ac.th

https://www.facebook.com/ocs.ku
http://training.ku.ac.th/2015/
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แหลง่ภาพและขอ้มลู : https://board.postjung.com/1307599

สาเหตกุารระบาดของโรค COVID-19 นัน้ มีเพียงแหลง่เดียวคือ คน แตย่งัมีผูบ้รโิภคบางสว่นกงัวลวา่ อาหารจะ

เป็นแหลง่แพรเ่ชือ้โควิด-19 ในเรือ่งนีห้นว่ยงานดา้นสาธารณสขุทั่วโลกมีความเห็นและยืนยนัตรงกนัวา่ ไมเ่คยปรากฏ

ขอ้มลูบง่ชีว้า่ อาหารจะเป็นแหลง่แพรเ่ชือ้โควิด-19 แตเ่พ่ือความมั่นใจยิง่ขึน้ ผูบ้รโิภคควรรบัประทานอาหารท่ีปรุงสกุอยา่ง

ดี องคก์ารอนามยัโลก ระบวุา่ ยงัไมพ่บหลกัฐานวา่ อาหารเป็นชอ่งทางของการแพรก่ระจายเชือ้ ดงันัน้ ผูบ้รโิภคสามารถ

รบัประทานอาหารไดอ้ยา่งสบายใจ โดยไมจ่าํเป็นตอ้งกงัวลวา่ สิง่ท่ีรบัประทานหรอืบรรจภุณัฑท่ี์นาํมาใชจ้ะเป็นแหลง่แพร่

เชือ้ของไวรสัโควิด-19 สอดคลอ้งกบัองคก์ารอนามยัโลกประจาํประเทศไทยท่ียืนยนัวา่เชือ้โควิด-19 ไมส่ามารถติดตอ่จาก

การรบัประทานอาหาร และยงัไมพ่บผูต้ิดเชือ้โควิด-19 จากการบรโิภคอาหาร เช่นเดียวกบัสมาคมโปรตีนจากสตัวข์อง

บราซิลท่ีระบวุา่ ไมม่ีหลกัฐานท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่เนือ้สตัวก์่อใหเ้กิดการติดเชือ้ได้

ขณะท่ีองคก์ารอาหารและเกษตรแหง่สหประชาชาติไดต้อกยํา้เก่ียวกบัประเด็นความมั่นคงและความปลอดภยัทาง

อาหารสาํหรบัประชาชนทั่วไปวา่ โควิด-19 ไมส่ามารถติดตอ่ผา่นทางอาหารท่ีปรุงสกุใหมแ่ละอาหารท่ีผา่นกระบวนการ

แปรรูปท่ีอยูใ่นบรรจภุณัฑอ์ยา่งดี รวมถึงหนว่ยงาน Food Authority of Ireland, European Food Safety
Authority (EFSA) และ United Sate Food and Drug Administration (USFDA) ท่ีออกรายงานวา่ ยงัไม่
พบหลกัฐานยืนยนัการพบเชือ้ไวรสัโคโรนา่ในอาหารหรอืบรรจภุณัฑอ์าหาร หรอืแมแ้ตใ่นพืน้ผิวดิน นํา้บาดาล นํา้ประปา

หรอืนํา้บรโิภค เน่ืองจากไวรสัชนิดนี ้ มีเยื่อหุม้ท่ีมีความทนทานตอ่สภาวะแวดลอ้มไดต้ ํ่า และถกูทาํลายไดง้่ายจากสารเคมี

ท่ีใชใ้นการฆา่เชือ้ เช่น คลอรนี หรอืความรอ้น ดงันัน้ ความเสีย่งท่ีจะพบเชือ้ไวรสัในอาหารจึงคอ่นขา้งตํ่า

สาํหรบัในประเทศไทยนัน้ ศ.นพ.ยง ภูว่รวรรณ หวัหนา้ศนูยเ์ช่ียวชาญเฉพาะทางดา้นไวรสัวิทยาคลนิิก คณะ

แพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั ยํา้ชดัในเรือ่งนีว้า่ สตัวเ์ศรษฐกิจ เช่น หมู ไก่ และเป็ด ไมส่ามารถติดโรคโควดิ-19

ไดอ้ยา่งแนน่อน ในขณะท่ีอาหารทะเล และผลติภณัฑข์องอาหารทะเล ในปัจจบุนัก็ยงัไมม่ีหลกัฐานโดยตรงวา่เป็นแหลง่

ระบาดของโรค ประชาชนจึงสบายใจไดใ้นการบรโิภคเนือ้สตัวเ์หลา่นีโ้ดยเนน้การปรุงอาหารใหส้กุ สะอาด และไมแ่นะนาํ

ใหท้านอาหารดิบ ๆ สกุ ๆ เด็ดขาดในช่วงนี ้ การรบัประทานอาหารท่ีสกุ เพราะความรอ้นสามารถฆา่เชือ้โรคไดท้กุชนิด

รวมทัง้ โควิด-19 ท่ีถกูทาํลายดว้ยความรอ้น 56 องศาเซลเซียส นานครึง่ชั่วโมง และถา้ความรอ้นสงูขึน้ระยะเวลาก็จะสัน้

ลงโดยทั่วไปแลว้ถา้ความรอ้นสงูกวา่ 85 องศาเซลเซียส ก็จะมั่นใจในการทาํลายไวรสัได้ และถา้ตม้ใหเ้ดอืดท่ีอณุหภมูิ

100 องศาเซลเซียส ไวรสัจะถกูทาํลายทนัทีนอกจากนี ้ การจบัตอ้งของดิบไมว่า่จะเป็นอาหารทะเล หรอืเนือ้สตัว์ ทัง้ท่ีซือ้

มาจากตลาดและจากโรงงาน ตอ้งหมั่นลา้งมือและดแูลเรือ่งสขุอนามยัอยูเ่สมอ

อาหารไม่ใช่แหล่งแพร่โควดิ-19

เนือ้สัตวป์รุงสุกทานได้ปลอดภัย

https://board.postjung.com/1307599
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แหลง่ขอ้มลู : https://www.facebook.com/KasetsartUniversity

https://www.facebook.com/KasetsartUniversity


แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/KasetsartUniversity
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แหลง่ขอ้มลู https://www.facebook.com/10.10.Rachakhoranee/

ในหลวง-พระราชินี พระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองค

จัดหาอปุกรณการแพทยแก 3 โรงพยาบาล

เมื่อวนัศกุรท่ี์ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั และสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรม

ราชินี ทรงหว่งใยพสกนิกรท่ีติดเชือ้จากการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ท่ีกลบัมาแพรร่ะบาดอยูใ่นขณะนี ้ ในการ

นี ้ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานพระราชทรพัยส์ว่นพระองค์ พระราชทานแก่โรงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกลา้ กรมแพทย์

ทหารเรอื โรงพยาบาลบางนา และโรงพยาบาลตาํรวจ สาํนกังานตาํรวจแหง่ชาติ กรุงเทพมหานคร

https://www.facebook.com/10.10.Rachakhoranee/
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